Dermaheal LL (Lipocare) Mezoterapie - redukce tuku
a celulitidy
Máte nějaký ten špíček navíc, ale nechcete podstupovat dramatické řešení? Nebo vás jako většinu
trápí celulitida? Máme pro vás účinné řešení. Dermaheal LL dokáže štěpit tukové buňky a redukovat
celulitidu.

Netestováno na zvířatech

Popis
Dermaheal LL obsahuje 3 aktivní ingredience, které dokáží štěpit tukové buňky a bezpečně je
odbourat z těla ven. Každá z ingrediencí má svůj cíl, a bez sebe by efektivně nedokázaly fungovat.
První látkou je hydrogenovaný lecitin neboli fosfatidylcholin. Je to všeobecně známá látka, která se
získává ze sójových bobů a je hlavním fosfolipidem v buněčných membránách. Jejím úkolem je čistě
rozštěpení tukových buněk. Po lecitinu nastupuje látka Karnitin, která je jediným fyziologickým
nosičem, který dokáže přepravit mastné kyseliny (rozštěpené tuky) do mitochondrií, kde dojde k jejich
spálení a přeměnu na energii. Poslední látkou je speciální peptid Dekapeptid-4, který podporuje
metabolismus svalů.

Účinky
Redukce tuků díky štěpení tukových buněk
Odstranění celulitidy

Výhody
Časově nenáročné - celé ošetření trvá přibližně 30 minut
Bezbolestný zákrok
Není potřeba používat anestezii, a to ani lokální

Odstraňuje menší tukové zásoby
Je určena převážně pro partie, kde nepomáhá cvičení ani dieta

Složení
Hydrogenovaný lecitin (fosfatidylcholin) – štěpí tuky na malé části
Karnitin – přepraví mastné kyseliny (tuky) do mitochondrií, kde jsou spáleny na energii
Dekapeptid-4 – napomáhá metabolismu svalů

Proč najdete výrobek jen u lékařů?
Výrobek Dermaheal LL najdete pouze u lékařů. Jedná se o výrobek profesionální řady, u kterého je
nutné dodržovat správný způsob aplikace. Po konzultaci lékař vyhodnotí, zda je pro vás tato terapie
vhodná a poučí vás o možných výsledcích.

Které partie se dají zlepšit?
•
•
•
•

podbradek, krk a tvář
stehna a hýždě
dolní a horní část břicha
kolena, ramena, ruce a záda

Jaké jsou výsledky?
Efekt je patrný za cca 4 týdny od aplikace. Tuk se rozpouští postupně a finální výsledek lze posoudit
až za 4 týdny od ošetření.
Velkou výhodou je, že tuk je odstraněn rovnoměrně. Navíc ošetření má příznivý vliv na tvorbu
kolagenu = stahující efekt kůže.
Doporučuje se podstoupit 2 - 4 ošetření s odstupem 6 - 8 týdnů dle konzultace s lékařem.

